Kerkbrief 847 voor zondag 12 augustus 2018, 8e zondag van de zomer
Locatie

Grote Kerk

Voorganger

ds. Kick Koldewijn

Ouderling

Cora den Engelse

Diaken

Chris Kotterer

Organist

Frans Koning
ORDE VAN DIENST

-

Mededelingen
- Lied 339a (acclamatie)
Introïtuspsalm/lied 67: 1
- Overdenking n.a.v. Mc. 7: 27 en 28

-

Stilte, Onze Hulp, Groet
- Meditatief orgelspel

-

Vervolg psalm/lied 67: 2 en 3
- Lied 647

-

Gebed van toenadering, inkeer en opening van het Woord

- Dienst der gebeden

Lied 213

- Collecten onder orgelspel

- Eerste lezing: 1 Koningen 17: 8 t/m 24
(NBV)

- Slotlied 793
- Heenzending en zegen

- Lied 146c: 1, 5 t/m 7
- Gemeente beaamt met gezongen Amen
- Tweede lezing: Marcus 7: 24 t/m 30
(NBV)
Het waarom van deze foto zal in

de dienst worden toegelicht)

Terugblik op dienst 5-8-2018.
Menny gaf aan dat de Bijbelverhalen zich heel goed laten lezen
als lessen voor het leven, en/of als bemoediging voor wie vertrouwen verliest.
Zo is ook het verhaal van de laatste
verschijning van
Jezus, waarvan
Johannes vertelt,
met de wonderbare visvangst te
zien als bemoediging voor de eerste christenen die een hart onder de riem nodig hadden. En ja,
de prachtige bloemen gingen naar Jan en Anny Westerneng.
(foto Arie van Ginkel)
Collecteopbrengsten in de dienst van 5-8-2018
De diaconale collecte van afgelopen zondag was bestemd
voor “Een beter inkomen voor Ghanese vrouwen”. Dit KIAprojekt is door onze bijdrage gesteund met € 124,20. De collecte
voor onze eigen kerkgemeente kende een opbrengst van €
90,90. Dank voor uw gaven.
Collectedoelen vandaag.
De diaconale collecte voor vandaag
is bestemd voor: Kerk in Actie, Zending Kameroen.
Opvang en scholing voor gehandicapte kinderen. School Fedema in
Douala biedt dove en verstandelijke
gehandicapte kinderen passend
(vak)onderwijs en gedragstherapie.(zie ook de collecte folder)

aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld. Ouders
en grootouders worden daarom met name uitgenodigd hun
kinderen of kleinkinderen mee te nemen. De wandeling is voor
alle gezindten en heeft speciaal de bedoeling de verschillende
geloofsgemeenschappen van de regio bij elkaar te brengen.
In Monnickendam zal een gids ons o.a. vertellen over de
“struikelsteentjes”
(Stolpersteine) die in
februari 2016 werden
aangebracht voor de
huizen waarin Joodse
plaatsgenoten hebben gewoond voordat
zij
gedeporteerd
werden naar concentratiekampen en daar
werden vermoord.
Vertrek per fiets om 12 uur, na de oecumenische vredesdienst
in de Grote Kerk in Edam. Uiteraard kunt u ook met andere
vervoersmiddelen naar Monnickendam gaan. Verzamelen bij de
Grote Kerk in Monnickendam. Om 13.00 uur begin van de
wandeling, samen met een delegatie uit Monnickendam en
Ilpendam.
Van harte aanbevolen!
Een wasmachine voor Sunshine House!
Ik wil alle gulle gevers van de
collecte voor Sunshine House graag
laten zien dat de wasmachine mede
dankzij hen er is gekomen. De trotse
pleegmoeder Heavy is er superblij
mee! Heel veel dank aan iedereen
die heeft geholpen dit te realiseren!
Groet, Ella Aberson

Tweede collecte voor het werk van
onze eigen kerk.
De oecumenische motortoertocht: "Ronkend de
vredesweek in" Zaterdag 15 september wordt de 7e editie van
gereden van de
interkerkelijke
vredesrit "ronkend
de Vredesweek in"
Verzamelen 9.00 uur
bij de Ontmoeting.
Daar koffie met wat
lekkers erbij. De
bedoeling is een
mooie tocht door
Noord/ Zuid-Holland te maken en om +/- 1630-17.00 uur bij de
Grote Kerk te eindigen met een drankje en een hapje.
De deelname gratis, de gemaakte kosten voor koffie, lunch en
afsluitende borrel zijn voor eigen rekening. Inschrijving kan bij
Rien de Vries. Telefonisch: 06 22 94 83 05, maar ook ( liever)
per e-mail: rienenhelmadevries@ziggo.nl
Wandelend de vredesweek uit: Walk of Peace, 23 september
De vredesweek 2018 zal op 23 september worden afgesloten
met een oecumenische vredeswandeling. Het thema dit jaar is
“Generaties voor vrede”.
Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan
steeds weer mensen op voor vrede. Oud en jong kunnen veel

Zomervakantie
Van 28 juli tot 25 augustus is ds. Mirjam Koole met zomervakantie. U kunt zich in deze periode wenden tot het pastorale meldpunt. Zij zullen uw vraag en/of verzoek beantwoorden.
Diensten komende weken:
19 augustus ds. Jurjen Fennema
26 aug. ds. Aage Smilde

Grote Kerk
Grote Kerk

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur
naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl
Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!
Voor meer informatie zie onze website
www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de
predikant ds. Mirjam Koole, e-mail
mirjamkoole@kerkgemeente.nl
Tel. 06 57089225
Woensdag is de vaste vrije dag
Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299-366486
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak
Email:cbak-kees@kpnmail.nl
Tel. 0255-577499

